Activiteitenverslag 2020
Liberia
Ook Liberia werd in 2020 getroffen door corona. Hoewel in veel mindere mate dan andere
delen van de wereld. De Liberianen hadden echter nog de ebola-epidemie van 2014-2016
vers in het geheugen en waren daarom erg bang. De scholen werden maanden gesloten en er
was geen overheid die te hulp kwam voor werknemers die maandenlang geen inkomsten
hadden. De inflatie liep enorm op. Artikelen werden meer dan 50% duurder terwijl het inkomen
alleen maar daalde.
De infrastructuur is vanaf Buchanan (± 90 km) zeer slecht en door de langere regenperiode
was ook in 2020 de weg maandenlang onbegaanbaar voor auto’s. Motoren zijn dan ook het
meest praktische vervoermiddel.

Jethro-trainingen
In december 2019 heeft Jacob nog twee trainingen gegeven aan leiders van kleine kerkjes in
de bush. De trainingen waren in Gaye Peter en Bodowhea. Sommigen hadden er meer dan 9
uur lopen voor over om de training mee te maken. Meer dan 30 jaar waren ze verstoken
geweest van enig onderwijs. De verschillende leiders vertegenwoordigden ongeveer 9
verschillende kerkjes. De geestelijke honger dus groot. Na vier dagen onderwijs smeekten ze
Jacob om snel weer terug te komen om nog meer onderwijs te ontvangen. Het blijkt maar
weer dat er op dit gebied nog enorm veel te doen is.
Het was de bedoeling dat Jacob in november terug zou gaan om nog een aantal trainingen te
geven. Dat is door corona niet gelukt. Gelukkig ging Jethro ermee akkoord dat Abraham en
Steve werden aangesteld als trainers en in december 2020 konden zij trainingen geven in
Bodowhea en Monrovia.

Missiepost Rivercess
Kerk
De kerk op de missiepost is aan het eind van 2020 zonder leiding. Enoch, die er de laatste
jaren pastor was, is door ziekte niet meer in staat het werk te doen. Ben en Matthew
verzorgen de wekelijkse diensten. De ULIC leiding ziet uit naar een vervanger voor Enoch.
Kliniek
In de kliniek had de coronacrisis tot gevolg dat er minder patiënten kwamen. De mensen
konden de eigen bijdrage niet meer betalen. De kliniek, die al langere tijd de inkoop van
medicijnen zelf kon betalen, kwam zonder medicijnen te zitten omdat er veel inkomen weg
viel. Daarop heeft BNL besloten tijdelijk garant te staan voor de aanwezigheid van medicijnen
door een maandelijkse bijdrage.
Met de hulp van Antonius Ontwikkelingsfonds Sneek ging een lang gekoesterde wens in
vervulling: de bouw van een kraamkliniek. Dit is een apart gebouwtje waarin pas bevallen
moeders enkele dagen kunnen verblijven met de pasgeboren baby. Daar krijgen ze instructie
op gebied van gezondheid en hygiëne voordat ze terug gaan naar hun gezinnen in de bush.
Tabitha is begonnen met een bijscholingscursus van een jaar. Dit is vanuit de overheid
verplicht om haar licentie als hoofd van de kliniek te kunnen behouden. Elke zaterdag volgt zij
les in Monrovia (±160 km)

School
Ook de school kreeg te maken met ingrijpende maatregelen i.v.m. de coronapandemie. De
school werd in het voorjaar gesloten en kon pas in augustus weer open. Het jaar werd
afgerond in oktober. In het studiejaar 2019-2020 was de school uitgebreid met 3 jaren Junior
High. Voor het eerst sinds jaren waren er 4 leerlingen die eindexamen deden voor Junior
Highschool.
In het nieuwe studiejaar 2020-2021, dat dus veel later dan normaal begonnen is, zijn er
minder aanmeldingen dan verwacht werd. Oorzaak hiervan is de zeer slechte economische
situatie van Liberia.
We zoeken mogelijkheden om ouders er toch toe te brengen hun kinderen naar school te
sturen. Anderzijds willen we wel graag dat zij ook een bijdrage leveren. Als het niet financieel
kan, dan in de vorm van hulp op de schoolfarm of door het maken van stenen voor een nieuw
gebouw.
Gelukkig mochten we ook dit jaar weer een onmisbare sponsorbijdrage ontvangen van de
Schreuders Stichting. Zonder hen zou de school niet op deze manier kunnen worden
voortgezet.
Schoolgebouwen
In 2020 werd de laatste hand gelegd aan de afbouw van 3 lokalen.
Van het oude gebouw werd het dak gerenoveerd omdat er veel waterlekkage was.
Ook werd een toiletgebouw gerenoveerd en een nieuw toiletgebouwtje gerealiseerd.

Als gevolg van de uitbreiding naar Junior High zijn er wel meteen weer te weinig lokalen.
Daarom zijn de fundamenten van de oude school van voor de oorlog blootgelegd. Daarop wil
men enkele extra lokalen gaan bouwen, zo gauw daarvoor sponsors gevonden zijn.

Schoolmeubilair
Ook was er een tekort aan schoolmeubilair. Daar is in 2020 ook hard aan gewerkt. Met dank
aan Stichting Haëlla, die een financiële bijdrage leverde. Dit project heeft door de reis- en
transport beperkingen wel de nodige vertraging opgelopen en is daardoor nog niet helemaal
afgerond. Maar aan het eind van het jaar is het weer opgepakt en zal in 2021 worden
afgerond.
Farms
Om voor zowel school als kliniek een vorm van inkomsten te verwerven zijn er enkele jaren
geleden rubberbomen geplant. Deze zullen binnen niet al te lange tijd rubber gaan
produceren.
Om de inkomsten te verhogen is er een plan gemaakt om de rubberfarm uit te breiden met
een kokosnootfarm. Intussen is daar een begin mee gemaakt. De eerste 100 kokospalmen
zijn aangeplant, 400 andere zullen in april 2021 worden geleverd, als het regenseizoen begint.
Dit is de juiste planttijd. In Stichting KOOK is een sponsor gevonden die een deel van de
financiering van dit project op zich heeft genomen.

Missiepost Gaye Peter
Eind 2019 is in Nederland een commissie opgericht om speciaal de Bassa Bijbelschool te
gaan ondersteunen. In 2020 konden zij de leraren financieel vrijzetten voor dit werk en
konden materialen zoals boeken worden aangeschaft.
Ook de missiepost (kerk, school) kon regelmatig worden ondersteund.
Tot slot
2020 is een jaar geweest dat er toch weer heel veel is gebeurd. Ondanks alle beperkingen die
de coronapandemie ook in Liberia met zich meebracht is er met de hulp van al onze sponsors,
maar bovenal met de hulp van onze Vader in de hemel weer heel veel tot stand gebracht.
Aan Hem en jullie heel veel dank.

